
 

 

 
 

 

 

 

Referat til skolebestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt Den 14.juni 2017 kl. 18.30 til 21.00 
Sted Skovlyskolens personalerum  

Medlemmer Charlotte Krogh, Formand (CK) 

Rasmus Axelsson Næstformand (RA) 

Charlotte Ibsen, Bestyrelsesmedlem (CI) 

Michael Christiansen, Bestyrelsesmedlem (MC) 

Erik Heegaard, Bestyrelsesmedlem (EH) 

Dina Schott, Bestyrelsesmedlem (DS) 

Sabine Christensen, Bestyrelsesmedlem (SC) 

Maja Christiansen (medarbejder repræsentant) (MAC) 

Trine Mønster (medarbejder repræsentant ((TM) 

Frederik, Elevrådsrepræsentant. 

Sofia, Elevrådsrepræsentant 

Jens Kirkwall Bech Laursen (JK) suppleant 

  

  

Kommunalbestyrelsesrepræsentant. Anna Scharling Bruun (ASB)(Lokallisten) 

Skoleledelse Kirsten Frøhlich Brønd (KB), Jakob Kofoed (JK) 

Fraværende  EH,  

 

Tid Dagsordenspunkt Dagsordentekst  

 Godkendelse af dagsorden Godkendt CK 

 

18.35 Nyt fra elevrådet Præsentation af nye ansigter fra elevrådet. 

Elevrådet er repræsenteret af Sofia 7.b og 

Frederik 7.b.  

Kort gennemgang af opstarten på nye elev-

råd samt sager elevrådet har arbejdet med.  

 

Det store elevråd har arbejdet med trivsel på 

tværs af klasserne – store og små. Det store 

elevråd har derudover arbejdet med læ-

ringsmiljøer i lyene.  

    JK 
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Det lille elevrådet for 3 til 5 klasse har i år haft 

to mærkesager: “Bedre trivsel i lyene” og 

“Bedre udearealer”. Elevrådet har iværksat to 

venskabsdage for alle 0.-5. klasserne. Elev-

rådet har lavet toiletplakater, så vi husker at 

behandle toiletterne godt. Og så har elevrå-

det også lavet postkasser, så klasserne kan 

komme med forslag til elevrådet. 

    

18.45 Næste skoleår KB orienterer om skemaerne og opgaveover-

sigter. Alle medarbejdere får udleveret skema 

og opgaveoversigt i morgen torsdag d. 

15.06.17. Vi har prioriteret parallellægning af 

dansk, matematik og engelsk. Vi tilstræber at 

lægge kreative, musiske og idrætsfagene på 

forskellige dage.  

 

Vi har en enkelt opsigelse. Stillingen er slået 

op. Pt. har vi en ansøgning, der delvis kan 

dække skemaet. 

 

Vi har slået en pædagogmedhjælper stilling 

op. Der er 15 stillinger. 

 

Kirsten Kolind og Bente Ingwarsen går på 

pension. 

 

Datoer for forældremøder  

D. 17. 8: Granly 0.-1. kl og LG –  

Rasmus og Jens 

 

D. 31.8: Bøgely 2. - 3. Klasse 

Charlotte K  Dina  

 

D. 23. 8: Birkely 4. - 5. kl og MG  

 Sabine  

 

D. 24. 8: Fyrrely 6. - 7. Kl  

Charlotte I og jens 

 

D. 30.8: 8. kl og 9. Klasse  

Charlotte I og Rasmus 

 

KB 

JK 



 

 

D. 28. 8: Egely og SG -   
Dina og Charlotte K 
 
 

Alle møder starter begynder fælles kl. 19.00. 
Der vil være en eller to repræsentant for SKB 
og en eller to fra ledelsen. SB medlemmerne 
har selv ansvaret for at bytte indbyrdes og 
give KB besked. 
 

Datoer for SB møder  

10.8 (budgettet for RD skal behandles i første 
uge) 
11.9 
10.10 
11.11 (seminar en lørdag) 
13.12 
18.1 
20.2 
22.3 møde fra kl. 17.18.30 og herefter års-
møde for forældre kl. 19-21 
25.4 
23.5 
25.6 
 

Mødetidspunktet er ændret til 18.00 - 20.30 

19.10 Byggeri CK og KB orienterer om byggeriet. Der er 

ikke noget nyt siden mødet med forvaltnin-

gen.  

 

Face 1: Der er afsat 25 mio. til renovering af 

dele af skolen herunder udskiftning af vinduer 

i hovedgangen, belysning i Granly, fjernelse 

af ventilationssystem på taget og renovering 

af tag, samt og solafskærmning. Ventilations-

systemet etableres i kælderen. 

Der bliver lavet nye toiletter i Granly og toilet-

terne nær hovedgangen bliver renoveret. 

 

Face 2: Opgravning af kloaker. Der bliver 

etableret døre fra alle klasseværelser ud til 

det fri. Renovering af toiletter i Bøgely samt 

personaletoiletterne.  

Der er anlåset at denne fase koster 18 mio.  

 

Der er ikke stilling til idrætshallen og svøm-

mehallen. Der er forsat undersøgelser i gang.  

 

Byggeriet i hovedgangen er planlagt til at gå i 

CK, KB, 

TM 



 

 

gang efter jul 2017. 

 

SKB ønsker et møde med forvaltningen, hvor 

SKB kan stille spørgsmål til, hvad der skal 

laves og hvad ikke er prioriteret?  

 

Charlotte vil gerne formulere et brev til for-

valtningen. 

 

KB arbejder videre med arkitekterne og 

kommunikation til forældre og medarbejdere 

 

SB efterspørger præsentation fra arkitekt, 

hvor der er estimeret prisen pr. Ly.  

 

RS orienterede om at der er oprettet en akti-

vistudvalg, der har til formål at fundraising 

ift.de røde baner brugen af disse. Målet er at 

lave en oase for børn og unge fra området. 

19.30 Meddelelser fra:   

 Formanden for skolebestyrel-

sen 

CK orienterer om Skoleforumsmødet.  

CK blev forhindret. CK afventer referatet og 

deler det med resten af skolebestyrelsen. 

CK 

 Skoleledelsen KB orienterer om de skriftlige og mundtlige 

afgangsprøverne. 

Vi har, for første gang, haft c- spors elever 

der er gået til prøve i dansk og matematik.  

KB JK 

 Medarbejderne   

 

TM, MC 

 Andre ASB orienterer om sin forespørgsel vedr an-

søgning om nedsættelse af undervisningstal-

let.  

Skolebestyrelsen diskuterer, hvordan skole-

bestyrelsen skal handle. Skolebestyrelsen 

blev enige om, at rette henvendelse til Børne-

og skoleudvalget : Henvendelsen går på en 

undren over, at afvisningen er sket, uden at 

have været forlagt Børne -og skoleudvalget.        

 

 SFO   

19.45 Fælles fodslag i skolebe-

styrelsen 

CI laver udkastet til en forretningsorden.  

 

CI laver en drejebog for forløbet frem til val-

get. 

RA, CK 

20.50 Eventuelt   

 


